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ତତିସ ନସÍଲୁ ଅÉକୁ
୧  ୧ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଆଲରିଆ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 

ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସରି ୋଉଲ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉକୁ। 
ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି ଲÌକୁତାରାଆ େରତ୍ତରିରଙ୍Ñ ଆଡାତାଙ୍ରି  
ନÉଙ୍ରି Ô ୋଣ୍ାଅÉଜାରନ। ଉରଜÑତାରା େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଈ 
ଲÌକୁରରିÔଇ ଆଡାତାଙ୍ରି  ନାଙ୍ରି Ô ୋଣ୍ାଅÉଜାରନ। ରେÍନୁଇ ଲÌକୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଲÉକରିରନରୁ, ଏÌରÈ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌରସ୍। 
୨

 କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ଜରିଉ ବÉଗା ମÉଇ ବାସ୍ାଡ଼Èଇ େରତ୍ 
ଏଙ୍ା େନୁ୍ ମବୋଏÌଲୁ ଭÉଜାମାରନ, ରଡଲରି ଟÌଣ୍ା ରବÎÍରଲÑରନ ରେÍନୁ 
କାରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବେରିନରି ଜରିଉତାରା କାତା ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଆରଡ୍ଏ, ରଭରସÑଞ୍ଜୁ। ୩

 ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ତାନରି ରେÍନୁ ଈ 
ନୀମବୋ କାତା ତାନରିÔ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। େÌପ୍ କା ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
େୂତଗିତରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ନାଙ୍ରି  ଏ କାବାଡ଼ରିତାରାଆ 
ବାରରି ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଏଃୋଗାଟରି ରେÍନୁ ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ବÉଗା, ଅÉନୁ ଏÌରÈ େÌରତେଏ।

୪
 ଈ ଅÉକୁ ତରିତସକରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ। ଇନୁ ଈ େରତ୍ ଡ଼Èଇ 

ନାଇ ଟରିକ୍ନÈ ମ୍ୀଏନରି ରଡରହଙ୍ରିତାତରି।
ମାଇ ଅÉବା ମଲୂÈ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ମାଇ ଏଃୋଗାଟାନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ଈନୁ ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା େÉନୁମ।ୁ

କ୍ରୀତତାନିÔ ତତିସତାରି କାବାଡି
୫

 ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରନ୍କା ରାହରି ଅÉଜାରନ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑ ତାଆ େୂରରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  କ୍ୀତ ତାନରିÔ େରିହାନା 
ଭÉଜାରସଏ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈନୁ ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା, 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ଅÉସ୍କା ମୂଦରି ଈରାଡ଼ରିକରିରଭÑ େରିହାନା 
ଭÉଜାମାରସ ନୀଙ୍ରି । ୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି , ର 
ଲÌକୁତାରରି ଏତେରି ନୀମବୋ ମାନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା, ଏÌଭରି ଅÉତୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦୁଶସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତରି ରÛରଣ୍ରନ 
କୁଡ଼ା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ଏଆନରି ମୀଡାକା େରତ୍ଗାଟାକା 
ଅÉଜାଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଅହମାରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋଆ ଦୁରହÑରୁ 
ଏଙ୍ା ଡୂୋଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼ ସରିଡାଦୁରହÑରୁ। ୭

 ଈ ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନାରରି 
କାବାଡ଼ରି ଆଇମାରନ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତାରାଆ ଟରିକ୍ନÈ ରମଃୋ 
ସୂଡ଼ା ଗରିଭା ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ କାତା। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅହମାରରି, ଡÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଉରତÑଏ ସÌଡାଙ୍ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ କାଲୁ ଉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା 
ଦୁରହÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କଲସରିଲା ଗରିଭା ମାଣ୍ରିନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁରହÑଞ୍ଜୁ, 
ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିଇ ବୁତ୍ାଗରିଆନା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉବାତାଙ୍ରି  
ଡ଼ଃନା ତୁସ୍କରି  ଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ୮

 ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ 
ଆସ୍ାନା ବାରା ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରନÍଗାରା ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, େୁମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 
ତୀରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼Èନରିଇ (କାଡ଼୍ ୋ ମୂେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ) ଅÉରତÑକା 

ତାଡ଼Èନରିଇ ମଶୁ୍ା ମେୁରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁଉରଜÑତାରା ଇସରିଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାମ,ୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ରନଗାଆଡ଼Èଇ ଏÌରÈ େÉଲରି 
ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ୯

 ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ବÉରା ସୀେ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋତାରାଆ ଗ୍େ୍ାଗାଟାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌସ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ମୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ ସରିରଡÑରୁ 
ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ମାରନରୁ, ଏତୋନାକା ମÉନରି 

ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  କୂଭା ଗରିରନରୁ, ବÉକା ସରିଡାନÉରାଆ କାତା 
ରବÎସାନା, ରବÍଗାଲରିତାକାରରିଇ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିତାନରିଇ ଡୂରନରୁ, 
ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ବÉଗା ଏ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ, ଏତୋନାକା ଗୁରଲÑÑÑ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁ ତାକାରରିଇ ୋଣ୍ାକ୍Éୋତାଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିରନରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୧୧

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ମÉସାମାନାରÈ 
ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ମୂେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ 
ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ବÉକାସରିଡାନରି କାତାଙ୍ା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଟାଟରି ଗରିଭା 
ମୂେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଲÉବା ସରିଡାନରି ଗ୍ରÉୋ ଟାଟରି ଗରିଭା ମୂେରି 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଦÈୋ ଗ୍ରÉୋ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାଇ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ଇଡୁ 
ତାରରିÔଇ ନାହରିକରି ଗରିେ୍ରି ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ବÎÉରରି ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଦନ 
େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନରୁ। ୧୨

 ଏଆରରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରେÍନୁ କାତା ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ରବସାରନଞ୍ଜୁ: “କ୍ୀତରିତାକା ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑÑତାକା ଡ଼ଃନା ବୁତ୍ାତାରା 
ରଭରସ୍ରୁ, ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ଲାହାଗାଟାକା। ଏଆରୁ 
ତରିମବୋ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଆନାରଭÑ ରବÍଗାଲରି ତÈଆ ଗରିଏରୁ।” ୧୩

 ଏ 
ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାନରି ତାରରି କାତା ଉରଜÑଏ ତାରରି। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରିଇ ରବସ୍ ଦୁ, ଆନାବା ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 
ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ଦୁ ଇÌନୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଅÉବାÏ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଇରସÑକା ଏଆରୁ େରତ୍ ଡ଼Éଇ ଡÉଟା ଅÉରନରୁ। 
୧୪

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରକÍରÛଣ୍ାକା 
ଆରହÑରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରା ଆଃେରି ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରିତାଆ ବାଗଗିଙ୍ା 
ଆରହÑରୁ।

୧୫
 ଏତୋନାକା ତୀରରିତାକା, ଏଆରରି ବÉଗା ଗୁରଲÑÑ ତÈଇ 

ତୀରରିତÈଇ, ଅରଟÑÑ ଏତୋନାକା ଡ଼Ìଇତାକା ଏଙ୍ା େରତସ୍ରିଡÈନାକା, 
ଏଆରରି ବÉଗା ଗୁରଲÑÑÑ ତÈଇ ଡ଼Ìଇତାଇ, ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ସପ୍ରା 
ଅÉଜାରନ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ଆନାରରି ଏÌରÈ ରସÍଲୁ, ଏଆରରିତାରରି 
ବୁଦରି ମୁହ ରିଆଜାରନ। ୧୬

 ଏ ଲÌକୁତାକା ରଭସ୍ରିରନରୁ ଅÉମ ୁ
ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାନାମ,ୁ ଏÌଆକରିରଭÑଏ ଗୁରଲÑÑÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଏଆରୁ 
ଗରିେ୍ରିମାରନରୁ, ଏ ବାହାଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ ଆଇରନ, ଏଆରୁ 
ରେÍନୁଇ ଆଃେରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରୁ ଆଜାନ୍ ଞ୍Éୋ ଲÌକୁ, ବାଗଗି 
ରଲେ୍ା ଏଙ୍ା ଆନରିରଭÛ ରନÍଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାକା 
ଅÉଆରତରୁ।



284ତତିସ ୨:୧
ଟକି୍È ଗ୍ରÉପାତନିିÔ ଦାଇ ଗି୍ା

୨  ୧ ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋତରିନରିÔ ଗରିଆନାଇ ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ରସÍଲୁ 
ଈରୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ରବସ୍ା କାତା। ବୁଡା ଲÌକୁରରିÔଇ ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ, 

ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌବରିÎ ତÉଡ଼Èନରିଇ କାଟ୍ ସାନାଇ ମୁଣ୍ରି ମୂୋଗାଟାଇ 
ଅÉନୁ। ୨

 ବୁଡାଗÉଟାରରିÔଇ ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ ଏଆରୁ ମୁଣ୍ରିମୂୋ, ଜୀଉ 
ଏÌଲୁ ରସ୍ଟ୍ ନା ଆଃୋ, ରଗÑମ୍ନା ରାହରି ଅÉନାକା ଏଙ୍ା ବୁଦରି 
ଗାଟାକା ଅÉୋକାରୁ। ଏଆରୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ, ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ଡÉଟା ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୩
 ବୁଡାଲରିସ୍କାନରିÔଇ ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌଭରି ତÉଡ଼ା ଜରିଉ 

ରଜÍଡାତାନରିଇ ତୀରରିତÈଇ ଇଟରିନୁ। ଏÌବରିÎ ରବÍଗାଲରି ତାକାରରି 
କୁÛଇଟରି କାତା ରବସÈକÈଇ ଏଙ୍ା ଗÉରମÑ ବÉଗା କାଲୁ ଉନ୍ ମବୋ 
କୂୋକାଇ, ଏÌବରିÎ ରନଗରି କାତା ଗ୍ରÉୋକÈଇ। ୪

 ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌବରିÎ ଲÉଆÒସ୍କାନରିଇ, ଏÌଭାସ୍କାନରି ଜÉମା, ଏଙ୍ା ମୀଡାକାନରିଇ 
ରଜÍଡାଗରିଭା ଗ୍ରÉୋ ମୂନୁ। ୫

 ଏତୋଇ ଲÉଆÒସ୍କାନରିÔଇ ଗ୍ରÉୋ 
ମୂନୁ ଏÌବରିÎ ବୁଦରିଗାଟାଇ ଏଙ୍ା ତୀରରିତÈଇ (ଅÉୋକାଇ), 
ତÉଡ଼ା ଇଡୁତାରା ଲେ୍ା ବÉରରି ଅÌୋକାଇ। ରଜÍଡାନÌବାÏଗାଟାଇ 
ଅÉୋକାଇ ଏଙ୍ା ତÉଡ଼ା ଜÉମାଙ୍ାନାରା ବାଗଗି ଆଃୋଗାଟାଇ 
ଅÉୋକÈଇ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା, ଏମବୋଇରଭÑ ମାଙ୍ରି Ô ସୀବାÏ 
ଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁତାରା ଗ୍ରÉୋତାରା କାତା ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ।

୬
 ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଲÉରବÎÑଙ୍ାନରିÔଇ ରବସ୍ ଦୁ ଏଆରୁ ବୁଦରି 

େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଅÉୋକାରୁ। ୭
 ଈନୁରନ ଲÉରବÎଙ୍ାନରି ବÉଗା 

ଗୁରଲÑÑ ତାନରିÔ ରନଗାତରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ନୀ ଗ୍ରÉେ୍ନାବା ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
୮

 ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  କାତାୋହÈଇ, ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଉରଜÑତାରା 
ରବସ୍ ଦରି। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲାଜା େÉରନÑଞ୍ଜୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବÉଦରିଡ଼Èଇ ଅÉନାଆରଭÑ 
ଡ଼Ìଇତାଆ େÉରନଏÛଞ୍ଜୁ।

୯
 ଆଲରିଆରଭÑ ତାଡ଼ା ରଦରାରରିତାରା ବାଗଗି ଡ଼ଃନା ଏÌନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ ଦୁ। ଏଆରୁ ରଦରÈରରିଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ଇଟରିରନରୁ ଏଆରରିରକ 
ଟଟା ଟଟରି ଅÉଏରୁÛ। ୧୦

 ରଦରାରରିତÈଆ ରେ୍ଡÍÓକରି ଗରିଏରୁ। ଏଙ୍ା 
ଏଆରୁ ତÌରସ୍ରୁ ଇଆରୁ ଟରିକ୍ନÈତାକା, ଇଆରରିଇ େରତ ୍ଗରିଭା ମେୂା 
ଅÉରନ। ମାଇ ରେÍନୁ ଏଃୋଗାଟାନରିତାରରି ଗ୍ରÉୋ ରନଗରିରରି ଏÌରÈ 
ଅଲରିଆଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ତÌସ୍ା ମରୂନରୁ।

୧୧
 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ୋଣ୍ଞ୍ାନାକରି, ଅÉଜୁ ଈଆରଡଃଙ୍ରି  

ନୀମବୋଗରିଭା କାତା। ଈ, ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗୁରଲÑÑତାରରିଇ ଏଃୋ ମରୂନ। 
୧୨

 ଏ ରଜÍଡାନÌବା ମÉଙ୍ରି  ରମÍଲରି ଅÉଜାରନ, ଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ସାଲା ଅÈନାଆ ଏଙ୍ା େୁତଗି ମÉଟ୍ କରିନାଆ 
ଗରିଅÈନାରା ଗ୍ରÉୋଇରନ। ଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ, ଇ େୂତଗିତାନରିÔଇ ବୁଦରି 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ୋରହରରି ତାନରିଇ ରାହରି ଅÉଭା 
ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନ। ୧୩

 ମାଇ ରଦରରି ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋଗାଟରି 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉନାରା ୋରହରରି ରମହାନା ରାହରି ଅÉଜାମାନରି ରଡଲରି 
ତାନରିÔଇ, ଅÉଜୁ ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୁଡ଼ାମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ରଦରରି ବାରା ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। 
୧୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବÉଗା ତାଡ଼ାନରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ମÉଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ 
ଡ଼Èଇ ଏଃୋ ତାଙ୍ରି , ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ର ତୀରରି କ୍ାମବେଜୁ ଏଙ୍ା ବାÏରରି 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଈ ତୀରରି 
ଲÌକୁତାକା ଡ଼ଃÛନା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ାଟୁ। ମୀରନ୍ ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟା େÌଣ ମାରନ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁରରିଇ ମୂୋ ଡÉଟା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ଏତୋଆ ଗରିେ୍ରିରନରୁ ଏÌରÈଆ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  
ମୀନ୍ାରାଆ ଡÉଟା ତରିନରିÔଇ କାରବାର ଗରିଦୁ। ଏÛମବୋଇରଭÛଏ ଇସରିଙ୍ରି  
ମୀରକଏÒ ଆରଡଃଙ୍ରି  କାରବାର ଗରିଏରୁ ଏତୋରରି ମୀଙ୍ରି  ରତଅରରି 
ଗରିଆରନ।

ନରୀମ୍ାଗି୍ା ତାରି ନନଗି ସÉଜା

୩  ୧ ଲÌକୁରରିଇ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଈଆ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁତା 
ଈଟା ତାଙ୍ରି  ରବÎସ୍ ଦୁ। ଏଆରୁ ସରକାର େÌଣଗାଟାରରି 

େÌଣ ରନÍରଡଟରି ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ଏଆରରି ତÉରା ବାଗଗି 
େÉଲରି ଗରିଦୁ, ଏଙ୍ା ରନÑଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଆଦୁ। 
୨

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସାଅÈଟୁ। ରବÍଗାଲରି 
ତାକାରରିରକÑ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ 
ଅରଟÑÑ, ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ରନଗରି ରଜÍଡା ତÌସ୍ାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଇ ଗୁରଲÑÑ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େରତ୍ଗାଟାରରିଇ 
ରବସ୍ ଦୁ।

୩
 ରବÍରଲ ଅÉଜୁରଭÑଏ େୁନÈନାସୁ ମାସାସୁ, ଅÉଜୁ ବାଗଗି 

ମୃକୁଗାଟାସୁ ମାସାସୁ। ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେ୍ରିମାସାସୁ। ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନରି ଇସାନାଣ୍ା ଅଡ଼୍ ୋ ଏଙ୍ା ରରହା େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅଲରିଆଗାଟାସୁ ମାସାସୁ। ଅÉଜୁ ରୂଗ୍ ରୂଗ୍ ତାନରିÔ ଏଙ୍ା 
ବୁକୁେୁଡ଼ରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ରଡଲରି ବରିÎହା ଗରିେରିମାସାସୁ। ଲÌକୁ ମାଙ୍ରି  
ରୂଗୁ ଆଇମାଞ୍ାରତରୁ। ଏଙ୍ା ଅÉଜୁ ରÛଆସୁ ରÛଆନରିଇ ରୂଗୁ 
ଆଇସାସ।ୁ ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ମାଇ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ତÌଞ୍ରିରତ, ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୫ ରେÍନୁରକÛ 
ରନଗରି ସÉଟା ଇଟା ତାଙ୍ରି , ମାଇ ଗରିଆସରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑÑତା 
ବÉଗା, ଅÉଜୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାସରିଡାତାସୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଙ୍ରି  
ନଗ୍ ଜାନାଇ େୂନରି ଲÌକୁ ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ଏଙ୍ା େୂନରି 
ନୀମବୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ବÎÉଜା ମାରସ। ୬

 ରେÍନୁ ମାଇ 
ଏଃୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଈ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା କୁÛଇଟରି 
ଭÉତୋରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏଆନରି ରଜÍଡାନÌବା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରି 
ତାସ ୁଅÉତାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା େÉନାସ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଆରରରନ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌରରି 
ଆଡÈ ମÉନ୍ରି ବାରା, ଈରରି ଗ୍ରÉମବୋ େରତ୍ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି।

ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଇରÈ େୁନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିେ୍ରିନାକା, ରନÍଗରି କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑÑ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ତାଡ଼ାନରି ନରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ରସÍଲୁ ରରହା ଅÉରନରୁ। ଇ କାତା 
ଗୁରଲÑÑତାରରି ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିରନ।

୯
 େୁନÈନରି କାତାଙ୍ା ବÉଗା ଆରରÑରନ ଟଟାଟଟରି ଅÉବାÏ, ସୀରୁ 

ରଭଡ୍ା କାତାଙ୍ା ଆହାନା ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଏଙ୍ା ମÌସା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋ କାତାଙ୍ା ଆହାନା ଟଟା ଟଟରି ଅÉଭା ବାହାଡ଼Èଇ ଦୂରୁ 
ରାହରି ଅÉଦୁ। ଏଭରି ଗୁରଲÑÑ ରକ୍ଉ ସରିଡାନାଇ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଇବାରା 
ଗରିଅÈନାଇ। ୧୦

 ରଗରଟ ଇମବୋଇ କରିଲାବରିଲା ଗରିରନÑ, ଇରସÑକା 
ଏÛଆନରିÔଇ କÉଡ଼୍ ଦୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟÑ କରିଲାବରିଲା ଗରିେ୍ରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 
ଇରସÑକା ଏଆନରିଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା କÉଡ଼୍ ଦୁ। ୧୧

 ରଗରଟÑ ଅରଟÑÑ 
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ଏଆଞ୍ଜୁ ରରିରହଗରି କରିଲାବରିଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏÛଆନରିରକ 
ଅÈଡା କୂଦୁ। ଈରୁ େଞୁ୍ାଦୁଃଦୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÛଆନରିତାରରି ଡ଼Ìଇଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସÉକରି ସୀରନ।

ଏÌଲୁ ତାନ ିଆଃପା ତାଙି୍ ଏସÛନ ିକାତା
୧୨

 ଅÉନୁ, ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଆରର୍୍ମା ଏଙ୍ା ତୁଖ୍ କଇ ୋଣ୍ାରାଜାଇ। 
ଏଆରରିଇ ୋଣ୍ାନରି ରବÑଅଟରି ଈନୁ ନରିକେଲ୍ରି ତାନରି, ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ସରିଆନା ଡୁଞ୍ରିଦରି। ରେନରି ରଡଲରି ଏମବୋ ବରିÎହା 
ଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଟରିକ୍ନÈ ଗରିଆମାଇ। ୧୩

 ଅକରିଲ ଜୀନା ଏଙ୍ା 
ଆେଲ୍ ଏମବୋଡ଼Èଇ ବାଇରନରୁ। ଏଆରରି ଭÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଈନୁ ନୀ 

ମବେନରି ରତରସ ଆଡାମ।ୁ ଈରୁ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିତାରରି 
ଆନାରରିରଭÑ କÌରଗଏ।, ୧୪

 ତାଡ଼ା ଜରିଉ ତରିନରିÔଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ତାନରି ଆଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଗ୍ରÉମବୋ ଲୁଡ଼ାମାରନ। ଏÛରମବେରରିତାରରି 
ଉରଜÑ ଲୁଡ଼ାମାରନ, ଏÛଆରରିତାରÈ ରନଗରି ଗରିଦୁ। ଇରସÑକା ମାଇ 
ଲÌକୁ ଆରଡ୍ରନ ନରିରମବେÛରୁ।

୧୫
 ନÉରକÛ ଆଡାନା ଇମବେÈତାକା ଗୁରଲÑÑ ତାକା ନୀରଙ୍ 

ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ ଏତୋନାକା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ମାଙ୍ରି  
ମÉଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରଦÑରୁ।

ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମୀରକ ରାହରି 
ଅÉଜାକାରରି।




